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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 3 Bandarlampung yang 

terletak di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.14 Labuhanratu, Kedaton. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 3 

Bandarlampung yang terdistribusi dalam empat kelas dari VII A hingga VII D 

kecuali VII E. Untuk kepentingan penelitian ini, pengambilan sampel diambil 

dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Dalam hal ini, pemilihan sampel tersebut ialah kelas yang 

diajar oleh guru yang sama dan dilihat berdasarkan karakteristik kemampuan 

siswa yang homogen sehingga dapat mewakili seluruh kelas lainnya. Karena, kelas 

VII E yang merupakan kelas unggulan maka tidak dimasukkan dalam populasi. 

Oleh karena itu, dengan dilakukan pengambilan sampel tersebut terpilih satu kelas 

yang dijadikan sampel penelitian ini adalah kelas VII B dengan jumlah siswa 43 

orang. 

 

B. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan eksperimen semu (quasi experiment). Desain yang 

digunakan adalah one group pretest posttest design, seperti pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1.  Desain Penelitian 

Kelas  Awal Perlakuan Akhir 

Eksperimen  O1 X O2 

Sugiyono, (2013:111) 

 

Keterangan : 

O1  =  tes kemampuan awal  

O2  =  tes kemampuan akhir  

X   =  model discovery learning 

 

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengambilan data kemampuan awal 

pemahaman konsep matematis siswa sebelum perlakuan serta data kemampuan 

akhir pemahaman konsep matematis siswa setelah perlakuan. Pada penelitian ini, 

siswa diberikan perlakuan berupa model discovery learning. 

 

C. Langkah-Langkah Penelitian 

 

Langkah-langkah dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap yaitu:  

 

1. Tahap Persiapan 

Adapun persiapan yang harus direncanakan sebelum penelitian ini dilaksanakan, 

yaitu: 

a. Melakukan observasi untuk melihat karakteristik populasi yang ada 

b. Menentukan sampel penelitian 

c. Menetapkan materi yang akan digunakan dalam penelitian 

d. Menyusun proposal penelitian 

e. Menyusun perangkat pembelajaran dan instrumen tes yang akan digunakan 

dalam penelitian 

f. Melakukan uji coba instrumen penelitian  
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2. Tahap Pelaksanaan 

a. Memberikan tes kemampuan awal pemahaman konsep matematis sebelum 

menggunakan pembelajaran discovery learning 

b. Melaksanakan pembelajaran matematika dengan model discovery learning 

c. Memberikan tes kemampuan akhir pemahaman konsep matematis setelah 

menggunakan pembelajaran discovery learning 

 

3. Tahap Penutup 

a. Mengumpulkan data hasil pemahaman konsep matematis siswa 

b. Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh 

c. Membuat laporan penelitian 

 

D. Data Penelitian 

 

Data dalam penelitian ini adalah data pemahaman konsep matematis siswa yang 

berupa data kuantitatif yakni skor tes yang diperoleh melalui tes pemahaman 

konsep matematis siswa yang dilakukan sebelum pembelajaran dengan 

menggunakan model discovery learning dan dilakukan setelah pembelajaran 

dengan menggunakan model discovery learning. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes, 

berbentuk tes uraian. Tes ini digunakan untuk mengukur pemahaman konsep 

matematis siswa yang dilakukan sebelum pembelajaran dengan menggunakan 

model discovery learning dan dilakukan setelah pembelajaran dengan 

menggunakan model discovery learning. 
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F. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal kemampuan 

pemahaman konsep matematis. Soal yang dibuat terdiri dari 5 soal esai. Skor  

jawaban disusun berdasarkan indikator kemampuan pemahaman konsep. Langkah-

langkah yang ditempuh dalam penyusunan intrumen tes ini, yaitu: 

1. Menentukan tipe soal yang akan diujikan 

2. Melakukan pembatasan materi yang diujikan. 

3. Menentukan jumlah butir soal. 

4. Menentukan alokasi waktu mengerjakan soal. 

5. Membuat kisi-kisi soal tes kemampuan awal dan akhir dan menyesuaikan 

dengan indikator pemahaman konsep.  

6. Menuliskan petunjuk mengerjakan soal, kunci jawaban, dan penentuan 

penyekoran sesuai dengan indikator pemahaman konsep. 

7. Menyusun butir soal. 

8. Menganalisis validitas. 

9. Melakukan ujicoba instrumen. 

10. Menganalisis reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran. 

11. Memilih item soal yang sudah teruji berdasarkan analisis yang  dilakukan. 

 

Indikator pemahaman konsep antara lain adalah menyatakan ulang suatu konsep, 

mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu, memberi contoh dan 

non contoh dari konsep, menyajikan konsep dalam bentuk representasi 

matematika, mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep, 

menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu, serta 
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mengaplikasikan konsep. Adapun pedoman penskoran tes pemahaman konsep 

yang diadaptasi oleh Sartika (2011:22) yang terlampir pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Pedoman Penskoran Tes Pemahaman Konsep 

 

No Indikator Keterangan Skor 

1. Menyatakan ulang 

suatu konsep 

a. Tidak menjawab 0 

b. Menyatakan ulang suatu konsep tetapi 

masih terdapat kesalahan 

1 

c. Menyatakan ulang suatu konsep dengan 

benar 

2 

2. Mengklasifikasi 

objek menurut sifat 

tertentu sesuai 

dengan konsepnya 

a. Tidak menjawab 0 

b. Mengklasifikasi objek menurut sifat 

tertentu tetapi tidak sesuai dengan 

konsepnya 

1 

c. Mengklasifikasi objek menurut sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya 

2 

3. Memberi contoh dan 

non contoh 

a. Tidak menjawab 0 

b. Memberi contoh dan non contoh tetapi 

masih terdapat kesalahan 

1 

c. Memberi contoh dan non contoh dengan 

benar 

2 

4. Menyatakan konsep 

dalam berbagai 

bentuk representasi 

matematika 

a. Tidak menjawab 0 

b. Menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematika tetapi masih 

terdapat kesalahan 

1 

c. Menyajikan konsep dalam bentuk 

representasi matematika dengan benar 

2 

5. Mengembangkan 

syarat perlu dan 

syarat cukup suatu 

konsep 

a. Tidak menjawab 0 

b. Mengembangkan syarat perlu atau cukup 

dari suatu konsep tetapi masih terdapat 

kesalahan 

1 

c. Mengembangkan syarat perlu dan syarat 

cukup dari suatu konsep dengan benar 

2 

6. Menggunakan, 

memanfaatkan dan 

memilih prosedur 

atau operasi tertentu 

a. Tidak menjawab 0 

b. Menggunakan, memanfatkan, dan memilih  

prosedur tetapi masih terdapat kesalahan 

1 

c. Menggunakan, memanfaatkan, dan 

memilih prosedur dengan benar 

2 

7. Mengaplikasikan 

konsep  

a. Tidak menjawab 0 

b. Mengaplikasikan konsep tetapi masih 

terdapat kesalahan 

1 

c. Mengaplikasikan konsep dengan tepat 2 
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Dalam upaya memperoleh data penelitian yang akurat maka tes yang digunakan 

harus merupakan tes yang baik. Suatu tes yang baik adalah tes yang paling tidak 

memenuhi kriteria valid dan reliabel. Selanjutnya, untuk mengetahui baik atau 

tidaknya suatu butir tes dapat dilakukan dengan menganalisis tingkat kesukaran 

butir soal maupun daya pembeda butir soal. 

 

1. Uji Validitas  

 

Validitas tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi 

dari suatu tes pemahaman konsep diketahui dengan jalan membandingkan antara 

isi yang terkandung dalam tes pemahaman konsep dengan indikator pemahaman 

konsep yang telah ditentukan.  

  

Dalam penelitian ini soal tes dinilai kepada guru mata pelajaran matematika kelas 

VII. Dengan asumsi bahwa guru mata pelajaran matematika kelas VII SMP 

Muhammadiyah 3 Bandarlampung mengetahui dengan benar kurikulum SMP, 

maka validitas instrumen tes ini didasarkan pada penilaian guru mata pelajaran 

matematika. Tes yang dikategorikan valid adalah yang butir-butir tesnya telah 

dinyatakan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang diukur berdasarkan 

penilaian guru mitra. Hasil penilaian menunjukan bahwa tes yang digunakan untuk 

mengambil data awal dan akhir pemahaman konsep matematis siswa telah 

memenuhi validitas isi pada Lampiran B.3 (halaman 111). Oleh karena itu, 

langkah selanjutnya instrumen tes tersebut diujicobakan, dihitung reliabilitas, 

tingkat kesukaran, dan daya pembeda. 
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2. Uji Reliabilitas 

 

Menurut Arikunto (2010:86) reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa 

sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagaai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.  Untuk menghitung 

koefisien reliabilitas tes ini didasarkan pada pendapat Arikunto (2010:109) yang 

menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas tes dapat digunakan rumus 

Alpha, yaitu: 

     (
 

   
)(  

∑  
 

  
 ) 

keterangan: 

    :  reliabilitas yang dicari 

n : banyaknya butir soal 
∑  

  : jumlah varians skor tiap-tiap item 

  
  :  varians total 

dengan  

   
  = (

∑  
 

 
)   (

∑  

 
)
 

 

Keterangan: 

  
   = variansi total 

N  = banyaknya data 

∑  
  = jumlah semua data  

∑   = jumlah kuadrat semua data 

 

Menurut Arikunto (2010:75) harga r11 yang diperoleh diimplementasikan dengan 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Interpretasi Nilai Koefisien Reliabilitas 

Nilai Interpretasi 

0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < r11 ≤ 0,60 Cukup 

0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah 

0,00 < r11 ≤ 0,20 Sangat rendah 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji coba soal diperoleh reliabilitas instrumen tes 

pemahaman konsep matematis siswa dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,71 dan 

0,73 untuk tes kemampuan akhir. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tes 

yang digunakan memiliki kriteria reliabilitas yang tinggi dan sangat tinggi. 

 

3. Tingkat Kesukaran  

 

Perhitungan tingkat kesukaran dalam penelitian ini, dihitung menggunakan 

formula dari Sudijono (2011: 372), rumus yang digunakan untuk menghitung 

tingkat kesukaran suatu butir soal adalah sebagai berikut. 

   
  
 

 

Keterangan : 

P   : angka indeks kesukaran suatu butir soal 

Np : banyaknya siswa yang dapat menjawab dengan benar pada butir soal yang 

bersangkutan 

N  : jumlah siswa yang mengikuti tes  

 

Untuk menginterpretasikan tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria 

indeks kesukaran dari Sudijono (2011 : 372) sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 

Nilai Interpretasi 

0,00 ≤ TK ≤ 0,15 Sangat Sukar 

0,16 ≤TK ≤ 0,30 Sukar 

0,31 ≤ TK ≤ 0,70 Sedang 

0,71 ≤ TK ≤ 0,85 Mudah  

0,86 ≤ TK ≤ 1,00 Sangat Mudah 

 

Berdasarkan tabel di atas, intrepetasi tingkat kesukaran yang digunakan ialah 

intrepetasi mudah dan sedang. Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 

C.2 (halaman 118). 
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4. Daya Pembeda  

 

Analisis daya pembeda dilakukan untuk mengetahui apakah suatu butir soal dapat 

membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan 

rendah. Daya pembeda butir dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya tingkat 

diskriminasi atau angka yang menunjukkan besar kecilnya daya pembeda. 

Menurut Sudijono (2011: 386), daya pembeda dihitung menggunakan rumus:             

DP = 
  

  
 
  

  
 

Keterangan : 

DP : daya pembeda  

    : banyaknya siswa kelompok atas yang dapat menjawab dengan benar pada 

butir soal yang bersangkutan 

     :  jumlah siswa yang termasuk dalam kelompok atas 

    :  banyaknya siswa kelompok bawah yang dapat menjawab dengan benar pada 

butir soal yang bersangkutan 

     :  jumlah siswa yang termasuk dalam kelompok bawah 

 

Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasi berdasarkan klasifikasi yang tertera 

dalam Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

 

Nilai Interpretasi 

DP < 0,10  Sangat Buruk 

0,10    DP   0,19 Buruk 

0,20    DP   0,29  Agak baik, perlu revisi 

0,30    DP   0,49  Baik 

DP   0,50 Sangat Baik 

 

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah instrumen yang memiliki 

kriteria daya pembeda baik. Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 

C.2 (halaman 118). 
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Adapun hasil uji coba instrumen tes pemahaman konsep matematis dapat dilihat 

pada Tabel  3.6 dan 3.7 berikut. 

Tabel 3.6 Hasil Uji Coba Tes Awal Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

 

No Soal Validitas Reliabilitas Daya Pembeda Tingkat Kesukaran 

1 

Valid 

0,71 

(Reliabilitas 

tinggi) 

0,42 (baik) 0,73 (mudah) 

2 0,44 (baik) 0,65 (sedang) 

3 0,45 (baik) 0,63 (sedang) 

4 0,45 (baik) 0,60 (sedang) 

5 0,43 (baik) 0,31 (sedang) 

 

Berdasarkan hasil uji coba di atas, soal tes awal pemahaman konsep matematis 

siswa telah dinyatakan valid dan memenuhi reliabilitas, daya pembeda, dan 

tiingkat kesukaran yang ditentukan. Oleh karena itu, soal tes dapat digunakan 

untuk mengumpulkan data kemampuan awal pemahaman konsep matematis. 

 

Tabel 3.7 Hasil Uji Coba Tes Akhir Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

 

No Soal Validitas Reliabilitas Daya Pembeda Tingkat Kesukaran 

1 

Valid 

0,73  

(Reliabilitas 

tinggi) 

0,42 (baik) 0,71 (mudah) 

2 0,40 (baik) 0,65 (sedang) 

3 0,47 (baik) 0,64 (sedang) 

4 0,44 (baik) 0,67 (sedang) 

5 0,36 (baik) 0,32 (sedang) 

 

 

Berdasarkan hasil uji coba di atas, tanpa melakukan perbaikan, soal tes awal 

pemahaman konsep matematis siswa telah dinyatakan valid dan memenuhi 

reliabilitas, daya pembeda, dan tiingkat kesukaran yang ditentukan. Oleh karena 

itu, soal tes dapat digunakan untuk mengumpulkan data akhir pemahaman konsep 

matematis. 
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G. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data dari hasil nilai tes 

pemahaman konsep matematis sebelum menggunakan model pembelajaran 

discovery learning (pretest) dan nilai tes pemahaman konsep matematis setelah 

menggunakan model pembelajaran discovery learning (posttest). Setelah itu, 

kedua data tersebut diolah, diuji, serta dianalisis untuk mengetahui jawaban atas 

hipotesis yang telah dibuat. Namun, sebelum melakukan uji tersebut terdapat uji 

prasyarat yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji proporsi.   

 

1. Uji Normalitas 

 

Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Chi-Kuadrat.  Uji Chi Kua-

drat menurut Sudjana (2005:  273)  adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

b. Taraf signifikan : α = 0,05 

c. Statistik uji 

 

    
  ∑

(     )
 

  

 

   

 

 

keterangan: 

   = harga Chi-kuadrat 

    = frekuensi pengamatan 

    = frekuensi yang diharapkan 

    = banyaknya pengamatan 

 

d. Keputusan uji 

Terima H0 jika        
         

  , dengan   
     (   )(   )
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Hasil uji normalitas data penelitian disajikan dalam Tabel 3.8. Perhitungan uji 

normalitas data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.4-C.5 (halaman 126). 

Tabel 3.8 Hasil Uji Normalitas Data Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

 

Tes Pemahaman 

Konsep Matematis  
       
        

  Keputusan Uji 

Awal 4,03 7,81 H0 diterima 

Akhir 6,10 7,81 H0 diterima 

 

Dari Tabel 3.8 dapat diketahui bahwa        
 <       

  maka H0 diterima. Hal ini 

berarti data tes awal dan tes akhir pemahaman konsep siswa berdistribusi normal.  

 

2. Uji Homogenitas 

 

Untuk menguji homogenitas varians dalam penelitian ini digunakan uji-F.  

Rumusan hipotesis untuk uji-F menurut Sudjana (2005:249) adalah sebagai 

berikut: 

a. Hipotesis 

H0:   
  =   

  (data pemahaman konsep matematis siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan pembelajaran discovery learning memiliki 

varians yang homogen) 

H1:   
   

  (data pemahaman konsep matematis siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan pembelajaran discovery learning memiliki 

varians yang tidak homogen) 

b. Taraf Signifikan: α = 5% 

c. Statistik Uji  

F = 
  
 

  
  = 

               

               
     dengan     = 

∑(    ̅)
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d. Kriteria Uji: Tolak H0  jika   ≥   
 
 (     )

 dengan   
 
 (     )

 didapat dari daftar 

distribusi F dengan peluang 
 

 
 , sedangkan derajat kebebasan     masing-

masing sesuai dengan dk pembilang dan penyebut. 

 

Hasil uji homogenitas data kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

disajikan dalam Tabel 3.9. Perhitungan uji homogenitas data selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran C.6 (halaman130). 

Tabel 3.9 Hasil Uji Homogenitas Data Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

 

Sumber Data Banyak 

Siswa 

               Kesimpulan 

H0 

Pemahaman  Konsep Matematis 

Siswa 

43 1,04 1,84 Diterima 

 

Dari Tabel 3.9 dapat diketahui bahwa data awal dan akhir pemahaman konsep 

matematis siswa memiliki varians yang homogen karena               . 

 

2. Uji Proporsi 

 

Rumusan untuk pengujian proporsi dilakukan dengan menggunakan formula 

menurut Sudjana (2005: 234). 

a. Hipotesis 

H0 :   = 0,60  (persentase siswa tuntas belajar  = 60%) 

H1 :    0,60  (persentase siswa tuntas belajar    60% 

b. Taraf Signifikan: α = 5% 

c. Statistik Uji 

z = 

 

 
–     

√    (       )  
 

keterangan: 
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x      = banyak siswa tuntas belajar 

n      = jumlah sampel 

0,60 = proporsi siswa tuntas belajar yang diharapkan 

 

d. Kriteria uji: Terima  H0 jika          (     ). Harga  (     )diperoleh dari 

daftar normal baku dengan peluang  (     ). 

 

4. Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

 

Pada penelitian ini, data pemahaman konsep matematis siswa merupakan data 

yang berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Oleh karena itu, 

uji hipotesis yang digunakan adalah uji kesamaan dua rata-rata (uji-t). Hipotesis-

hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

a. Hipotesis uji data pemahaman konsep matematis siswa 

H0: μ1 = μ2,      (pemahaman konsep matematis siswa setelah mengikuti model 

discovery learning sama dengan pemahaman konsep 

matematis siswa sebelum mengikuti model discovery 

learning). 

H1: μ1   μ2,      (pemahaman konsep matematis siswa setelah mengikuti model 

discovery learning lebih tinggi daripada pemahaman konsep 

matematis siswa sebelum mengikuti model discovery 

learning). 

b. Taraf Signifikan: α = 5% 

c. Statistik Uji: 

        
 ̅   ̅ 

 √
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dengan : 

   
(    )  

   (    )  
 

       
 

 

keterangan: 

 ̅  = rata-rata skor kemampuan awal kelas eksperimen 

 ̅  = rata-rata skor kemampuan akhir kelas eksperimen 

   = banyaknya siswa yang mengikuti tes kemampuan awal 

   = banyaknya siswa yang mengikuti tes kemampuan akhir 

   = varians gabungan 

     
 = varians sebelum pembelajaran discovery learning 

     
 = varians setelah pembelajaran discovery learning 

 

 

d.  Kriteria uji: Terima Ho jika diperoleh     (   )(       ) dengan peluang 

(   ) dan dk= ( 221  nn ). Akan tetapi, pada penelitian ini, diperoleh  

 (   )(       ) maka Ho ditolak dan H1 diterima, artinya kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa setelah pembelajaran dengan model 

discovery learning lebih tinggi dari kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa sebelum pembelajaran dengan menggunakan model 

discovery learning 


